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POPIS PRODUKTU 

 

1. Přední čočka: 0.3Mpx 

2. LCD obrazovka: Dotykový displej, který slouží také jako hlavní způsob ovládání. Obraz na displeji se 
otáčí automaticky v závislosti na aktuální poloze tabletu. 

3. Vol+: Tlačítko pro zvýšení hlasitosti 

4. Vol-: Tlačítko pro snížení hlasitosti 

5. Tlačítko Power: Tlačítko pro zapnutí tabletu / přechod do pohotovostního režimu / aktivaci displeje. 
Přidržením tlačítka vstoupíte do nabídky umožňující vypnutí tabletu. 

6. Reproduktor: Zvukový výstup. 

7. Slot pro SD kartu: Zdířka určená pro zapojení paměťové karty typu Micro SD. 

8. USB slot: Zdířka pro připojení konektoru typu mini-USB – slouží k propojení s počítačem. 

9. Zadní čočka: 2Mpx 

10. Tlačítko Reset: Použijte v případě problémů 

11. Zdířka pro sluchátka: Kompatibilní s konektory typu Jack. Poznámka: Po připojení sluchátek se 
automaticky vypne vestavěný reproduktor. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Procesor Rockchip RK3026 Cortex-A9 1.0G Mali-400MP2 GPU, OPENGL ES1.1/2.0 

Operační systém Android 4.2.2 

Paměť 1GB 

Kapacita pevného 
disku HDD 

8GB 

LCD 7" 1024x600 ,TFT Displej 

Dotyková obrazovka 5 bodový kapacitní dotykový displej 

Bezdrátové připojení WIFI  802.11b/g/n 

Otáčení obrazu Senzor rozeznávající 4 polohy 

Fotoaparát / Kamera Zabudovaná přední čočka (0.3Mpx) a zadní čočka (2Mpx) 

3G technologie USB 3G Dongle EVO/WCDMA 
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Vstup / Výstup Micro USB 2.0-1x (DC JACK), Sluchátkový jack-1x, Mikrofon-1x 

Možnosti připojení Paměťová karta typu T Flash (max. 32GB) 

Audio Sluchátka s konektorem typu jack 3.5mm 

Reproduktor – zvuk typu High-Quality Stereo 

Zabudovaný mikrofon 

Multimédia Podporované audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV 

Podporované video formáty: AVI, VP8, RMVB, RM, MOV, MPG, MP4, 3GP, 
DAT, FLV, MKV atd. 

Podporované formáty obrázků: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 

Software Podporované funkce: Instalace aplikací, nastavení systému, světový čas, prohlížeč, 
Google Play Store, Email, Gmail, Google Talk, záznam zvuku, kalendář, 
videokamera, kalkulačka, hodiny, hudební přehrávač 

Baterie Lithiová baterie 3.7V/2600mAh 

Napájecí adaptér 5V, 2A 

 

ODEMKNUTÍ TABLETU 

Pokud je tablet vypnutý nebo přepnut do pohotovostního režimu/zamknutý, stiskněte pro jeho zapnutí tlačítko 
Power. Zobrazí se úvodní obrazovka se zámkem – tzn. tablet je uzamčen a je třeba jej odemknout. 

Odemykání: Přiložte prst na zámek a přesuňte ikonu ven z kruhu. Následně se systém přepne do hlavního 
rozhraní. 

Režim nastavení nabízí několik variant úvodního zobrazení – při změně nastavení se vždy řiďte příslušnými 
pokyny. 
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HLAVNÍ OBRAZOVKA 

 

A. Hlavní panel 

B. Indikátor USB připojení. Stiskněte ikonu a zkopírujte soubory z/do počítače. 

C. Indikátoru funkce pro ladění USB (tzv. USB Debugging). Pro deaktivaci funkce klikněte na ikonu. 

D. Indikace SD karty 

E. Tlačítko Zpět 

F. Ukazatel síly WiFi signálu 

G. Tlačítko Plocha 

H. Ukazatel stavu baterie 

J. Hodiny 

K. Ikona Vyhledávat 

L. Tlačítko Aplikace 

M. Tlačítko Menu 

N. Plocha 

Pokud si přejete vytvořit záložku na ploše, vstupte do rozhraní s požadovanou funkcí/aplikací a přidržte na 
několik vteřin prst na příslušné ikoně – ikona se přetáhne na plochu. 

Pokud si přejete záložku z plochy smazat, přidržte na několik vteřin prst na ikoně záložky – zobrazí se ikona 
Koš. Pro odstranění z plochy přetáhněte záložku do koše. 
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HLAVNÍ NABÍDKA 

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte tlačítko Aplikace. 
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NASTAVENÍ WiFi P ŘIPOJENÍ 

Vstupte do režimu nastavení „WIRELESS & NETWORK” a stiskněte tlačítko „Wi-Fi“. Vyberte požadovanou 

síť a dle pokynů se k ní připojte – na hlavním panelu se zobrazí ikona . Nyní můžete otevřít webový 
prohlížeč. 
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WEBOVÝ PROHLÍŽE Č 

Jestliže je WiFi nebo 3G připojení úspěšné, otevřete webový prohlížeč  a zadejte webovou adresu (URL) 
stránek, které si přejete navštívit. Zvětšení / zmenšení náhledu stránek se provádí pohybem dvou prstů od sebe / 
k sobě.  

 

PROHLÍŽE Č OBRÁZKŮ A VIDEOSOUBORŮ 

Pro vstup do rozhraní pro prohlížení obrázků a videosouborů stiskněte v hlavní nabídce ikonu . 
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Pro otevření obrázku / videosouboru stiskněte odpovídající náhled. 

 

SPRÁVCE SOUBORŮ 

Software pro správu dokumentů otevřete stisknutím ikony . 

 

Stiskněte tlačítko Výběr pro zvolení úkonu (otevřít / kopírovat / smazat) 
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HUDEBNÍ PŘEHRÁVA Č 

Pro spuštění přehrávače stiskněte odpovídající záložku nebo ikonu  v hlavní nabídce. 

 

INSTALACE APLIKACÍ 

Celá řada aplikací pracujících v systému ANDROID je k dispozici online. 

Stažený software ve formátu .apk lze zkopírovat na paměťovou kartu a následně otevřít ve Správci souborů 
(„File Manager“). 

 



11 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 
sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
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v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


